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Vyjádření ČGS k hydrogeologickému posudku záměru „Výroba hydraulických pojiv Štramberk“
Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla dopisem Města Štramberk, jednajícího Mgr. Radkou Krysovou z úseku životního prostředí Městského úřadu Štramberk, čj. MEST/ŽP/7672/2019/RK ze dne 20. listopadu 2019, požádána o posouzení hydrogeologického posudku záměru „Výroba hydraulických pojiv Štramberk“ v souvislosti se zahloubením lomu Kotouč a jeho rozšířením pod stanovenou kótu 270 m. n. m. na kótu 220 m. n. m. Předmětný posudek vypracoval Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., z organizace ENVI-AQUA, s.r.o. Kóta 270 m
n. m. byla stanovena v posudku EIA k původnímu záměru výstavby cementárny v roce 2003, která však
nakonec nebyla uskutečněna. V minulosti – v letech 2013 a 2017 – proběhly v rámci návrhů na změnu
plánu otvírky, přípravy a dobývání pokusy ze strany organizací Holcim (Česko), a. s., a KOTOUČ
ŠTRAMBERK, spol. s r. o., o prolomení dosud stanovené kóty těžební báze 270 m n. m. V rámci projednávání záměru „Výroba hydraulických pojiv Štramberk“, předloženého organizací LB Cemix, s. r. o.,
v roce 2019, bylo opět uvažováno se zahloubením báze lomu Kotouč na kótu 220 m n. m., avšak tento
záměr byl v poslední den lhůty pro silný odpor ze strany dotčených subjektů (viz např. vyjádření Města
Štramberk čj. MEST/VM/6770/2019/AH ze dne 12. listopadu 2019) a zainteresované veřejnosti stažen
z projednávání (viz sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX Ostrava, čj.
MZP/2019/580/1641 ze dne 25. listopadu 2019).
Na základě výše uvedené žádosti Města Štramberk o posouzení hydrogeologického posudku
k záměru „Výroba hydraulických pojiv Štramberk“ byly prostudovány městem poskytnuté materiály [1]
až [4] a rovněž výsledky geologických prací [5] a [6] uložené ve formě závěrečných zpráv v archivu ČGS.
Úvodem předkládaného posouzení budou charakterizovány jen ty stěžejní geologické a hydrogeologické údaje, které byly v posuzovaných posudcích buď opomenuty, nebo je vhodné je s ohledem na
odbornou diskusi dané problematiky akcentovat.
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Geologická a hydrogeologická charakteristika zájmového území na základě výsledků ložiskového průzkumu [5] s ohledem na předmětný lom Kotouč a jeho okolí
Cenné – a dosud málo využité – informace o zájmovém území jsou uvedeny v obsáhlé a faktograficky velmi dobře podložené závěrečné zprávě o ložiskovém průzkumu [5]. Na základě velkého množství vrtů a z nich konstruovaných řezů byla zdokumentována detailní geometrie vápencových těles, jejíž
znalost je elementární pro posouzení hydrogeologické problematiky. Vyhloubené vrty poskytly i cenné
údaje o hladině podzemní vody a provedený hydrogeologický průzkum přinesl důležité informace o režimu hladin podzemní vody ve vrtech a vydatnosti pramenů. V šedesátých letech 20. století byly režimně
sledovány hladiny podzemní vody na ložiskových vrtech a také prameny č. 1, 3, 7, 9, 10, 29, 31 a 37 a
dále tok Bařinky před vstupem do lomu Kotouč a tok Sedlnice nad soutokem s Bařinkou. Na ložiskových a mapovacích vrtech bylo provedeno celkem 41 stoupacích a 1 čerpací zkouška. V době ložiskového průzkumu [5] byla těžena především IV. a V. etáž, na západě pak rovněž VI. etáž (370 m n. m.).
V oblasti Štramberku jsou vyvinuta dvě samostatná vápencová tělesa: větší těleso zahrnuje oblast
předmětného lomu Kotouč a pokračuje do oblasti města Štramberk, menší oddělené těleso tvoří Zámecký vrch. Větší těleso vápenců nicméně ve skutečnosti sestává ze dvou struktur: a) Kotouče a b) východní struktury, z části zastavěné městem, které jsou pod kótou 320 m n. m. od sebe zcela odděleny
velmi slabě propustnými jílovci těšínsko-hradišťského souvrství (geologické řezy D a E kolmé na předěl
struktur a řez 5 situovaný v místě předělu paralelně s ním – viz obr. 1, 2 a 3). Pod horizontem v úrovni
320 m n. m. se tedy již jedná o dvě vápencová tělesa od sebe oddělená velmi málo propustným předělem. Tato skutečnost je zásadní pro případné hydrogeologické ovlivnění města Štramberk hornickou
činností v lomu Kotouč.

Obr. 1 Detail geologického řezu D v místě, kde tento řez přechází předěl struktur. Území lomu Kotouč leží nalevo, oblast
města Štramberk leží za pravým okrajem řezu. Modře a fialově jsou vybarveny vápence (T12 – štramberské a brekciové; T9 –
kopřivnické), hnědě (T22) jílovce těšínsko-hradišťského souvrství, zeleno-šedě (T17) bašské vrstvy. Báze vápenců na předělu
struktur odpovídá IV. etáži a tedy kótě 320 m n. m. Převzato z [5], str. 116 a příloha Řez D.
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Obr. 2 Detail geologického řezu E v místě, kde tento řez přechází předěl struktur. Území předmětného lomu Kotouč leží
nalevo, oblast města Štramberk leží za pravým okrajem řezu. Modře a fialově jsou vybarveny vápence (T12 – štramberské a
brekciové; T9 – kopřivnické), hnědě (T22) jílovce těšínsko-hradišťského souvrství. Báze vápenců na předělu struktur odpovídá projektované VII. etáži a tedy kótě 345 m n. m. Převzato z [5], str. 116 a příloha Řez E.

Obr. 3 Detail geologického řezu 5, jdoucího zhruba podél osy předělu. Modře a fialově jsou vybarveny vápence (T12 –
štramberské a brekciové; T9 – kopřivnické), hnědě (T22) jílovce těšínsko-hradišťského souvrství, zeleno-šedě (T17) bašské
vrstvy. Báze vápenců na předělu struktur odpovídá VIII. etáži a tedy kótě 320 m n. m. Převzato z [5], str. 116 a příloha Řez 5.
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Předěl výše zmíněných struktur se nachází jihovýchodně od vrcholu Kotouče, asi 350 m na jihozápad od hřbitova ve Štramberku (obr. 4). Dnes jsou přímo na předělu vápence vytěženy do úrovně
zhruba 350 m n. m., tj. asi 30 m nad jílovcové podloží (na úroveň VII. etáže), ale podle výškových informací z internetového portálu mapy.cz a ortofotografií je zřejmé, že zahloubení lomu Kotouč ve vzdálenosti pouhých 100 m od předělu již v roce 2018 nebo 2019 dosáhlo 320 m n. m. a tedy na úroveň podložních jílovců těšínsko-hradišťského souvrství.

Obr. 4 Pozice klíčových řezů D, E a 5 na geologické mapě. Řez 5 jdoucí zhruba osou předělu mezi strukturami prochází
vrcholem Kotouče a míří jihovýchodním směrem. Převzato z [5].

Vápence sestávají z dvou typů: štramberské sensu stricto, které jsou převážně organodetritické, a
dále vápence kopřivnické, reprezentované jílovitými vápenci až vápnitými jílovci. Rozsah krasových jevů
nafáraných v ložisku je velmi malý ([5]; str. 28, 41). Významnější krasové dutiny byly zachyceny pouze ve
vrtech V-74 a V-84. Hydraulická vodivost vápenců vyčíslená ze stoupacích zkoušek a jedné čerpací
zkoušky se pohybuje mezi 2.10-8 až 6.10-7 m/s. Vyšší hydraulická vodivost byla zjištěna u silně porušených vápenců a vápenců s krasovými dutinami (vrty V-41, V-74, V-78), kde přesahovala 1.10-6 m/s [5].
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Vápnité jílovce těšínsko-hradišťského souvrství tvoří podloží štramberských vápenců. Mají mocnost až několik set metrů. Obsahují polohy pískovců až slepencových pískovců. Bašské vrstvy o mocnosti až 200 m se nachází v podloží jílovců těšínsko-hradišťského souvrství. Mají převážně flyšoidní ráz
s převahou pískovců. Na přechodu z těšínsko-hradišťského souvrství bývá poměr prachovité a písčité
složky okolo 1 : 1. Na vrtech V-39, V-40 a V-63 byly provedeny hydraulické testy v prostředí těchto nekarbonátových hornin pod vápenci, kde úsek vápenců byl oddělen plnou pažnicí a zapažnicovou cementací. Hodnoty hydraulické vodivosti zde v hloubkách převyšujících 50 m dosahují 6.10-9, resp. 3.10-8 a
6.10-9 m/s. Jedná se tedy o velmi nízké hodnoty charakterizující nepatrně propustné prostředí ve smyslu
klasifikace [7] podobně jako u jílovců ve vrtu V-51 v hloubce okolo 400 m (7.10-10 m/s) [5]. Nepatrnou
propustnost jílovců v hloubce 400 m dokládá i vysoká celková mineralizace stagnující podzemní vody
(2,2 g/l). Jílovce těšínsko-hradišťského souvrství v hloubkách 3–16 m, nekryté vápenci, jsou přirozeně
propustné výrazně více, protože došlo k jejich navětrání a rozpukání při povrchu (viz vrty V-86 a V-140
až V-142 s hydraulickou vodivostí 1.10-7 až 6.10-6 m/s [5]). Podobné hodnoty hydraulické vodivosti pro
připovrchvou zvodeň v jílovcích udává i [1] (průměr 5.10-7 m/s ze tří vrtů).
Úroveň hladiny podzemní vody a její kolísání bylo zjištěno u 42 vrtů [5]. Mapa hydroizohyps ukazuje, že hladina podzemní vody sleduje morfologii povrchu vápenců a je ovlivněna i morfologií velmi
slabě až nepatrně propustného podloží vápenců. Kolísání hladiny podzemní vody se pohybuje zhruba
mezi 3 a 40 m. V souladu s kolísáním hladiny podzemní vody kolísá též vydatnost pramenů. Míra kolísání vydatnosti pramenů je překvapivá: zatímco minima vydatnosti dosahují pouhých tisícin až maximálně
prvních desetin l/s, v maximu stejné prameny dosahují vydatnosti 4 až 44 l/s ([5]; str. 61). Jedinou výjimkou je studna s přetokem (dokumentační bod č. 4, která má podle občasných měření podstatně vyrovnanější průtok). Tak velké kolísání vydatnosti a zejména extrémně nízké vydatnosti pramenů za suchých období ukazují na malou zásobní kapacitu vápenců nad erozní bází a indikují nepřítomnost přítoků z širšího okolí vápenců. Všechny zjištěné vydatnější prameny (dokumentační body č. 1, 3, 4, 7, 9, 10,
29, 31, 32, 37; poloha těchto bodů viz obr. 5) – snad až na výše zmíněnou studnu s přetokem – tak reprezentují z velké většiny rychlý odtok. Výrazná převaha rychlého odtoku i mapa hydroizohyps naznačují, že v zájmové oblasti se jedná o lokální proudové systémy s krátkým dosahem.
Zvláštní jsou v tomto kontextu překvapivě vysoké nejnižší naměřené specifické odtoky Sedlnice
(2,2 l/s/km2) a Bařinky (9,5 l/s/km2), které mohou naznačovat (pokud se ovšem nejednalo o dotaci
uměle vypouštěnou vodou z lomu, jejíž množství je podle [6] značné) výrazný podíl základního odtoku
zejména do toku Bařinky. Komunikaci mezi těmito vodními toky a vápenci obecně nelze předpokládat,
protože vápence jsou od obou zmíněných toků odděleny asi 100–150 m mocnou polohou velmi slabě
propustných jílovců – snad s výjimkou úseku pod soutokem Bařinky a Sedlnice, kde v korytě vychází
poněkud propustnější pískovce.
Údaje z režimního měření pramenů i režimního sledování ložiskových vrtů jsou v tabelární formě
součástí zprávy [5] a je tedy možné stav z let 1965–1968 srovnat se současným stavem, v seznamu dokumentačních bodů jsou pak uvedeny jednorázové údaje o hladinách studní a vydatnosti mnoha dalších
menších pramenů. Všechny tyto podklady lze použít pro srovnání se současným stavem nebo stavem
v budoucnu. Přítoky do lomu Kotouč po jeho zahloubení byly odhadnuty na 9 až 90 l/s v závislosti na
vodním stavu [5].
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Obr. 5 Přehledně zobrazené dokumentační body z ložiskového průzkumu [5]. Převzato z [6].

Mapu izolinií nejčastějších úrovní hladiny podzemní vody v zastavěné části vápencového tělesa
v letech 1965–1968 ukazuje obr. 6. Z obrázku je jasně patrný směr dominantního odvodnění podzemní
vody ve vápencích k jihu do pramene dokumentační bod č. 1 a v severní části též do pramene dokumentační bod č. 32. Naopak do oblasti lomu Kotouč hladina podzemní vody směrem od městské zástavby
stoupala.
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Obr. 6 Mapa izolinií nejčastějších úrovní hladiny podzemní vody v zastavěné části vápencového tělesa a okolí [5].

Informace zjištěné během budování monitorovacího systému v roce 1998
Zpráva [6] přináší velmi cenné informace a srovnání se stavem z let 1965–1968. Po 30 letech byly
vyhledány existující dokumentační body (studny a prameny) z doby ložiskového průzkumu [5] a popsán
jejich stav k roku 1998. Bylo konstatováno, jaké objekty jsou vhodné pro další monitoring. Zatímco
v oblasti města Štramberk nebyl zjištěn dopad těžební činnosti na režim podzemních vod, v oblasti těžebního prostoru byla zjištěna ztráta pramenů ([6]; str. 39). Cenný je i soupis míst vypouštění vody a
popis hydrogeologické situace v oblasti lomu Kotouč a tedy i v blízkosti soutoku Bařinky a Sedlnice.
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Překvapivá – a to dost značně – je skutečnost, že veškeré nově vyhloubené monitorovací vrty (celkem 10 vrtů) byly situovány jen do plošně omezeného území jižně od vápencového lomu při soutoku
Bařinky a Sedlice. Tři z těchto vrtů mají hloubku 30 až 51 m, ostatní zasahují jen do hloubky 7 m. Ukázalo se, že v údolí Bařinky pokračují vápence v některých místech až k jejímu pravému břehu ([6]; str.
57). Do dlouhodobého monitoringu bylo ze starších dokumentačních bodů doporučeno zařadit objekty
č. 4, 14, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 48, 59 a 63.

Posouzení matematického modelu v rámci zprávy [1]
Matematický model byl zacílen pouze na proudění podzemní vody v zóně hlubšího oběhu. Takový
přístup není akceptovatelný, protože v dané oblasti neexistuje žádný vrt, který by takové prostředí zachycoval a byl tedy použitelný pro kalibraci modelu mimo lom. Dále lze v prostředí jílovců a dalších, ve
větších hloubkách velmi slabě až nepatrně propustných hornin flyše očekávat, že intenzita proudění
podzemní vody v zóně do hloubek prvních desítek metrů pod terénem bude o několik řádů intenzivnější, než intenzita jejího proudění ve větších hloubkách. Jinými slovy vliv mělkého proudění bude hydraulicky zcela dominovat nad vlivem hlubokého proudění. Modelování hlubší zvodně bez současného simulování mělkého proudění nemá proto význam. Další silné zjednodušení je v konstatování, že byly modelovány všechny horniny mimo vápenců souhrnně bez rozlišení. Naproti tomu vybraná modelová oblast
se jeví rozumně rozsáhlá na rozdíl od novějšího modelu [4].
Dalším zásadním nedostatkem modelu [1], který negativně ovlivnil jeho výsledky, je nereálně vysoká hydraulická vodivost jílovců použitá pro modelování (po kalibraci 8.10-7 m/s; viz [1] na str. 47). Ta
sice dobře odpovídá přípovrchové zóně rozpukání, ale necharakterizuje hlubší partie horninového prostředí, kde jsou doloženy hodnoty hydraulické vodivosti v rozsahu 7.10-10 až 3.10-8 m/s (viz výše). Právě
výrazně nadhodnocené údaje o hydraulické vodivosti jílovců zřejmě vedly k šíření deprese v hladině
podzemní vody v modelových simulacích nereálně daleko do předpolí lomu Kotouč do oblasti zástavby
města Štramberk. Reálný efekt na hladinu podzemní vody by při použití realistických hydraulických parametrů byl zřejmě řádově menší nebo až zanedbatelný.
Model byl kalibrován pouze na vrty nacházející se jen v jižním předpolí lomu Kotouč. Nebyl použit žádný údaj ze studní z oblasti Štramberku. Je neakceptovatelné, že v modelu nebyly použity různé
hodnoty hydraulické vodivosti pro hlubší a mělčí zónu u jiných hornin než v případě vápenců. Použití
jediné hodnoty hydraulické vodivosti je drastickým zjednodušením oproti realitě, které nutně musí vést
k zcela nereálným efektům. Protože skutečná hydraulická vodivost v jílovcích je o zhruba 2 řády nižší
než hodnota použitá v modelu, tak tento model vede k výrazně přeceněné reakci hladiny podzemní vody
v oblasti Štramberku, než je možné očekávat za realistické simulace. Scénáře ovlivnění hladiny podzemní
vody v oblasti města Štramberk je tak nutno považovat za nereálné. Je naprosto bizarní, že v modelové
simulaci se deprese v hladině podzemní vody šíří nikoli vápenci ale jílovci (!) a to přímo pod vrcholem
Kotouče. Důvodem je, že tělesu vápenců byla dána po kalibraci o 1 řád nižší (!) hodnota hydraulické
vodivosti než jílovcům ([1]; str. 49).

Posouzení matematického modelu v rámci zprávy [4]
Ke kvalitě a věrohodnosti modelových simulací se vůbec nelze vyjádřit, protože zpráva postrádá
jakoukoliv dokumentaci vstupních dat. Na straně 16 je uveden pouze obecný výčet vstupných dat zadaných do matematického modelu. Ve zprávě však není graficky a ani číselně uvedena geometrie modelo-
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vých vrstev, dotace podzemní vody, hladiny podzemní vody použité pro kalibraci a hydraulické vlastnosti břehů a dna vodních toků a horninového prostředí. Naprosto chybí přehled použitých okrajových
podmínek a odůvodnění jejich výběru.
V druhém odstavci na straně 17 je zmíněno, že byla provedena kalibrace modelu. Opět však není
k dispozici přehled použitých vrtů pro kalibraci a číselné a grafické zobrazení měřených a modelových
hladin podzemní vody, tj. nelze si vytvořit představu, jak kalibrovaný model vystihuje reálné proudové
poměry v modelové oblasti.
V kapitole „5.1 Výsledky hydrogeologického modelu“ jsou uvedeny tři stavy modelových hydroizohyps s těžbou do úrovně 300 m n. m. (obr. 1), s těžbou do úrovně 270 m n. m. (obr. 2) a s těžbou do
úrovně 220 m n. m. (obr. 3). Autor modelu vůbec graficky nezdokumentoval dosah či změnu depresního
kužele vyvolaného zahloubením těžby na kóty 270 a 220 m n. m. Je pouze konstatováno, že „aktuální
model nepředpokládá takový rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody zejména severním směrem“, což
je ovšem zcela odlišný závěr od mnohem podrobněji zdokumentovaného modelu z roku 2003, který
předpokládal ovlivnění v podstatě na celé ploše zástavby města Štramberk při těžbě na kótu 220 m n. m.
I vizuální porovnání obr. 1 (těžba do úrovně 300 m n. m.) a obr. 2 (těžba do úrovně 270 m n. m.) ukazuje výrazný posun hydroizohypsy 370 m n. m. směrem na severozápad k městu Štramberk. Celý severozápadní okraj na ploše zástavby města Štramberk je úplně bez hydroizohyps, proto nelze ani vizuálně
porovnat oba modelové stavy na obr. 1 a obr. 2. Není zřejmé, proč právě na území města Štramberk
chybí modelové hydroizohypsy, zda je to způsobeno tak malým hydraulickým gradientem nebo pouze
nevhodně zvoleným rozsahem zobrazených hydroizohyps.
Z hlediska dalšího posuzování modelového vlivu zahloubení lomu Kotouč na stav podzemních
vod je zcela nezbytné:
1. Velmi detailně zdokumentovat použitý matematický model.
2. Zdokumentovat použité vstupní podklady: velmi důležitá je aktuální mapa hydroizohyps, která
zahrne nejen bezprostřední okolí lomu Kotouč, ale i území města Štramberk a další relevantní
části modelové oblasti. Dále je nutné uvést grafický vývoj hladin podzemní vody od počátku sledování až do současnosti na všech sledovaných objektech pro potřeby lomu Kotouč a na všech
sledovaných studnách, včetně jejich porovnání se srážkovými úhrny.
3. Zobrazit dosahy či změny dosahů depresního kužele vyvolaného zahloubením lomu Kotouč pro
jednotlivé úrovně.
4. Podrobně zdůvodnit odlišné výsledky aktuálních modelových simulací od předchozích modelových výpočtů.
5. Modelována byla plošně velmi omezená oblast, do které zřejmě nespadá ani celý výskyt vápenců
a rozhodně ne jejich orografické povodí v okolních horninách. Výpovědní hodnota modelu je
tak významně omezená.
Posouzení zpráv [2] a [3]
Zpráva [2] konstatuje, že na základě dostupných podkladů z monitoringu podzemních vod dosud
pravděpodobně nedošlo k trvalému narušení hydrologických a hydrogeologických poměrů (míněno mimo vlastní lom Kotouč). Zpráva [2] rovněž konstatuje absenci vrtů v severním předpolí lomu Kotouč,
takže zde nelze měřit hladinu podzemní vody v hlubších hydrogeologických strukturách.

Česká geologická služba • IČ 00025798 • Tel. 257 089 500 • E-mail: secretar@geology.cz

ID DS: siyhmun

www.geology.cz

SOG-441/895/2019 – str. 10/12

Zpráva [2] také kritizuje skutečnost, že při kalibraci modelu [1] bylo dosaženo relativně malé shody
mezi modelem a výsledky měření hladiny podzemní vody ve vrtech. S tímto tvrzením se lze zcela ztotožnit.
Naopak představa, že situováním hlubších vrtů do jílovců těšínsko-hradišťského souvrství nebo
do jiných slabě až nepatrně propustných nekarbonátových hornin flyše budou získány nové cenné údaje,
se jeví jako mylná. Hladiny podzemní vody i v hlubokých ložiskových vrtech a vydatnosti pramenů sledovaných v letech 1965–1968 [5] vykazovaly velmi výraznou variabilitu. Představa o – do jisté míry odděleném – mělčím a hlubším oběhu (oboje v hloubkách do cca 150 m p. t.) se tedy v tomto území jeví
jako velmi málo pravděpodobná. Nelze se též ztotožnit s tvrzením, že nějakými dalšími vrty by měla být
ověřena geologická stavba zájmového území. Při ložiskovém průzkumu [5] bylo vyhloubeno obrovské
množství vrtů (přes 10 km celkové délky!) a kontakt potenciálně krasově propustných vápenců s výrazně
méně propustnými jílovci a dalšími horninami je dokumentován řádově detailněji než v jakémkoli jiném
podobném území.

Diskuse a závěr
Na základě výsledků detailního ložiskového průzkumu z let 1965–1968 [5] opřeného o velké
množství vrtů je zjevné, že těleso vápenců, které se na povrchu terénu jeví jako jednolité od lomu Kotouč až pod městskou zástavbu Štramberku, reprezentují ve skutečnosti pod kótou 320 m n. m. dvě vápencová tělesa {a) většina vlastního lomu až na jeho východní část; b) oblast městské zástavby Štramberku na vápencích} hydraulicky oddělená velmi slabě až nepatrně propustnými jílovci těšínskohradišťského souvrství. Jakmile proto zaklesne hladina podzemní vody v tomto předělu, který se nachází
350 m jihozápadně od městského hřbitova (nebo v jeho těsném předpolí směrem do lomu) na kótě 320
m n. m., lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že další zahlubování lomu Kotouč již
nebude mít na hydrogeologické poměry oblasti b) {tedy městskou zástavbu} efekt. Již v současnosti je
přitom lom Kotouč zahlouben v nejnižším bodě na kótu 305 m n. m., tj. 15 m pod strop slabě až nepatrně propustných jílovců na předělu a tedy pod hydraulickou bariéru tvořenou takřka nepropustnými
horninami. Podle neverifikovaných výškových informací je lom Kotouč ve vzdálenosti pouhých 100 m
od uvedeného předělu již zahlouben na úroveň 320 m n. m.
Kritickou pro šíření snížení hladiny podzemní vody se proto nejeví ani tak maximální hloubka lomu v jeho západním okraji, ale daleko více zahlubování lomu v blízkosti předělu a efekt tohoto zahlubování na hladinu podzemní vody na vlastním předělu. V této oblasti by měly být co možná nejdříve umístěny monitorovací vrty do vápenců v dostatečném počtu (cca 5) rozmístěné podél osy předělu tak, aby
bylo možné sledovat hladinu podzemní vody ve vápencích v oblasti předělu. Vzhledem k malé hloubce
uložení stropu jílovců pod vápenci by náklady na vybudování těchto vrtů měly být relativně malé.
V současnosti nejsou z této kritické oblasti o hladině podzemní vody známy žádné relevantní informace
a nelze tak ani odhadnout možnou míru ovlivnění hladiny podzemní vody ve vápencích v oblasti města
Štramberk dalším zahlubováním lomu Kotouč. V letech 1965–1968 zde byla hladina podzemní vody
monitorována, takže po zprovoznění monitoringu bude možné změny hladiny podzemní vody
v unikátním čase delším než půl století (!) charakterizovat až po současnost.
Numerický model z roku 2003 [1] obsahoval řadu drastických zjednodušení, která znemožňují jeho použití pro posouzení ovlivnění hladiny podzemní vody s výjimkou jižního předpolí lomu Kotouč,
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odkud naopak pochází dostatek informací z vrtů a kde údaje v modelu místní situaci odpovídají. Snížení
hladiny podzemní vody v oblasti Štramberku o 5–7 m, které tento model předpokládá při těžbě na kótu
220 m n. m., je zřejmě způsobeno chybným použitím o 2 řády vyšší hydraulické vodivosti v modelu, než
jaká odpovídá hodnotám zjištěným v hlubších zónách jílovců těšínsko-hradišťského souvrství. Je zcela
nepravděpodobné, že by se deprese v hladině podzemní vody šířila pod vrcholem Kotouče v hloubce ve
velmi slabě až nepatrně propustných jílovcích na tak velké vzdálenosti, jak vychází z modelu [1]. Při použití naměřených hodnot hydraulické vodivosti z hlubších zón v modelu by zřejmě žádný efekt na hladinu podzemní vody nenastal a právě takovou variantu je možné předpokládat i ve skutečnosti.
Novější numerický model z roku 2019 [4] nelze vůbec hodnotit, protože chybí jakákoliv jeho dokumentace.
Obecně lze konstatovat, že numerický model je vhodným nástrojem pro posouzení snížení hladiny
podzemní vody v horninách s výjimkou samotných vápenců. Pro simulaci vlivů na hladinu podzemní
vody ve vápencích se numerické modelování obecně nejeví jako vhodný nástroj. U vápenců totiž mohou
existovat vysoce propustné cesty extrémně vzácně a nahodile distribuované v prostoru, které se neodráží
ve výsledcích čerpacích zkoušek na vrtech. Je proto iluzorní se domnívat, že hydraulická vodivost štramberských vápenců je známá (nebo za rozumných ekonomických nákladů charakterizovatelná) do té míry,
aby byla hodnověrně aplikovatelná v modelu simulujícím vlivy těžby v lomu Kotouč na hladinu podzemní vody. Pro posouzení šíření deprese v hladině podzemní vody ve vápencích je proto mnohem
vhodnější její kontinuální systematické pozorování v oblasti předělu, kde jedině může potenciálně dojít
k výraznějšímu šíření deprese hladiny podzemní vody do oblasti zastavěné části města Štramberk.
Z výše uvedeného vyplývá, že starší model z roku 2003 [1], který disponuje vhodnějším plošným
rozsahem než novější model z roku 2019 [4], je třeba:
1) Doplnit údaji o hladinách podzemní vody z monitorovaných studní v širším okolí lomu Kotouč,
které budou použity pro kalibraci, tj. o údaje z veškerých režimně sledovaných objektů v širším
okolí lomu Kotouč. Je nutné model kalibrovat též na stav z let 1965–1968, pro který je úroveň
hladiny podzemní vody velmi podrobně dokumentována v mnoha vrtech a studních [5].
2) U nekarbonátových hornin rozdělit modelované prostředí na vrstvy, kde mělké zóně do 30–50 m
p. t. bude přidělena hydraulická vodivost odpovídající mělké zóně, zatímco v hlubší zóně budou
použity mnohem nižší hydraulické vodivosti odpovídající naměřeným datům.
3) Výsledky modelu pro samotné vápence je třeba brát pouze jako velmi orientační, i kdyby v nich
kalibrace dobře odpovídala skutečnosti.
Pro posouzení vlivu zahloubení lomu Kotouč na hladinu podzemní vody ve vápencích v jeho východním a severovýchodním zastavěném okolí je nezbytně nutné znát úroveň hladiny podzemní vody a
její časový režim ve vápencích v oblasti předělu obou výše popsaných základních geologických struktur.
Do oblasti tohoto předělu by mělo být umístěno zhruba 5 monitorovacích vrtů do porušených zón tak,
aby bylo případné šíření deprese v hladině podzemní vody z lomu Kotouč včas monitoringem zaznamenáno. Teprve na základě takových údajů se dá hodnověrně vyslovit hypotéza o možném efektu zahloubení těžební báze lomu Kotouč na vápencové okolí jak v současnosti, tak v různých těžebních scénářích
do budoucna. Nové vrty v oblasti předělu musí být sledovány režimně.
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V jakýchkoliv budoucích posudcích je třeba vždy využít též údajů o hladině podzemní vody z let
1965–1968 [5] a konfrontovat stav z tehdejší doby se stavem aktuálním.
Pokud by těžba vápenců v lomu Kotouč pokračovala po úroveň 220 m n. m., je třeba též posuzovat nejen stabilitu vlastních těžebních stěn, ale rovněž možné deformace horninového masivu i ve vzdálenějším okolí tohoto lomu. A to nejen z pohledu možných ohrožení samotného lomu sesuvy, ale i
prizmatem pomalých a relativně nevelkých deformací širšího předpolí, které by potenciálně mohly přispívat k otevření transmisních cest podzemní vody. Vápence totiž představují jediný rigidní člen v lokální
litologické stavbě, a pokud by se těžba vápenců přiblížila příliš blízko k jejich hranici a svah byl extrémně
strmý, naskýtá se otázka, do jaké míry budou schopny měkčí horniny za touto litologickou hranicí odolávat výraznému smykovému namáhání.
Ovlivněním hydrogeologického režimu případnými smykovými pohyby, byť v podobě i jen celkově malých deformací, se toto posouzení ČGS nezabývá. Avšak vzhledem k tomu, jaké pozornosti se ve
zprávě [5] těšil výpočet stability svahů lomu, ČGS cítí povinnost na tento potenciální problém upozornit.
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